UCHWAŁA NR XI/85/2011
RADY MIEJSKIEJ W DREZDENKU
z dnia 23 sierpnia 2011 r.
w sprawie nadania tytułu Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko
Na podstawie: art. 18, ust. 2, pkt. 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity
Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591; zmiany Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984, Nr 153
poz. 1271 i Nr 214 poz. 1806, Dz. U. z 2003 r. Nr 80 poz. 717 i Nr 162 poz. 1568, Dz. U. z 2004 r. Nr 102 poz.
1055 i Nr 116 poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172 poz. 1441, Dz. U. z 2006r. Nr 17 poz. 128) oraz Uchwały Nr
XLIX/420/06 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 30 maja 2006 roku w sprawie regulaminu nadawania tytułu
honorowego obywatela uchwala się co następuje:
§ 1. W uznaniu wybitnych osiągnięć oraz działań i przedsięwzięć na rzecz lokalnej społeczności nadaje się
tytuł Honorowego Obywatela Gminy Drezdenko prof. dr hab. Ludwikowi Lipnickiemu.
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Miejskiej i Burmistrzowi.
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Drezdenku
Adam Kołwzan
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Uzasadnienie
Prof. dr hab. Ludwik Lipnicki – biolog, poeta i prozaik. Urodził się w Łubiance k. Gorzowa Wlkp. Ukończył studia
na Wydziale Biologii Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu gdzie uzyskał stopień doktora i doktora
habilitowanego. Jest profesorem poznańskiej Akademii Wychowania Fizycznego, pracuje w Zamiejscowym
Wydziale Kultury Fizycznej w Gorzowie Wlkp. Obok setek publikacji przyrodniczych, wydał również „Przyrodę
Gminy Drezdenko”. Ta monografia jest jedną z pierwszych w Polsce, obejmujących teren jednej gminy. Cyt.:
„Drezdenko… Nie minąłby się z prawdą ten, kto powiedziałby ‘’Zielone Drezdenko’’. Miasteczko, jakich wiele,
a jednocześnie tak bardzo inne.” Tak pięknie postrzega nasze miasto autor w „Słowie wstępnym” tego wydania
z 2006 roku. Poezja L. Lipnickiego nawiązuje do najlepszych źródeł poezji franciszkańskiej umiłowania przyrody
i człowieka. Jest poetą pokornym wobec otaczającej go przyrody, której wielkość opiewa w wierszach. Wielkość ta
jest zawsze związana z człowiekiem, jego rozterkami, ucieczkami i powrotami, z jego związkiem z naturą. Te
zasady wprowadzał w życie jako radny Rady Miejskiej w Drezdenku. Był autorem wielu projektów uchwał, m.in.
o znaczeniu „Pomników Przyrody” czy utworzeniu „Nagrody Kulturalnej”, trafnie poddawał problemy gminy
w swoich interpelacjach. Mimo wielu propozycji zatrudnienia w dużych ośrodkach uniwersyteckich (co wiązałoby
się ze zmianą miejsca zamieszkania) pozostał wierny naszemu miastu i społeczeństwu Prof. dr hab. Ludwik
Lipnicki od 1998 r. należy do Związku Literatów Polskich. W swojej twórczości wydał m.in. zbiory wierszy „O
tym i powiem”, „Zapięła się jesień”, tom listów literackich „Na niebie, na ziemi”, oraz powieść „Pan Iko. Powieść
na wtorek”. Oprócz wielu wyróżnień otrzymał także „Lubuski Wawrzyn Literacki”.
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